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 سؤاالت  3 از  1  صفحه

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف

 کرد؟( کدام پادشاه در زمان امام موسی کاظم )ع( حکومت می1

 د( متوّکل   ج( هارون  ب( فرعون   الف( نمرود  
 

 ( امام زمان چندمین فرزند از نسل امام حسین )ع( هستند؟ 2

 د( دهمین  ج( نهمین  ب( هشتمین   الف( هفتمین 
 

 ( اولین و آخرین پیامبران خدا به ترتیب چه کسانی هستند؟ 3

 حضرت آدم )ع(  - ب( حضرت محمّد )ص( حضرت محمّد )ص(  - الف( حضرت آدم )ع(

 حضرت موسی )ع(  -د( حضرت عیسی )ع(  حضرت ابراهیم )ع(  - ج( حضرت موسی )ع(
 

 تشبیه کرده است؟ها را به چه چیزی ( حضرت علی )ع( فرصت4

 د( باران   ج( خورشید   ب( باد   الف( ابر 
 

 

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. ب

 های پرپر و گلستان همیشه بهار معروف است. ( سرزمین ............................ به سرزمین شقایق1

 ای نیست.«چه ........................ کرده است هیچ نصیب و بهرهآنفرماید: »برای انسان جز  ی نجم میسوره  39( خداوند در آیه  2

 شود. ( با گرفتن .......................... و ............................ نماز آیات بر ما واجب می3

 دهند. ........... به یگانگی خداوند شهادت می( مسلمانان هر روز در .......................... و .......................... و ...........4

 

 های درست و نادرست را مشخص کنید.جمله ج

 نادرست        درست     ( در زندگی بهترین راهنمایان ما پیامبران و امامان هستند. 1

 نادرست        درست   )ع( نام دارد. ( سرور آزادگان جهان امام حسین  2

 نادرست        درست   ی کودکی است. زندگی انسان مرحله( اولین مرحله 3

 نادرست        درست   ( افراد موّفق کسانی هستند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. 4
 

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. د

 شود؟ ( شهیدان زنده به چه کسانی گفته می1

 

 معصومه )س( را بنویسید.( نام پدر و برادر حضرت 2

 

 ی چیست؟ دهنده( آداب معاشرت نشان3

 

 اش چه حکمی دارد؟ دار بعد از ظهر مسافرت کند روزه( اگر روزه4
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 سؤاالت   3 از  2  صفحه

 

 

 

  

 های زیر پاسخ کامل دهید. به پرسش و

 ( فواید ورزش کردن به جز حفظ سالمتی و تندرستی را بنویسید. )دو مورد( 1

 

ای را نزد پیامبر )ص( آورد و سؤالی درباره زنده  های پوسیدهبه یکی از کافران که استخوان( خداوند در سوره یس در پاسخ  2

 فرماید؟ شدن پس از مرگ مطرح کرد، چه می

 

 پردازد؟ ی جامعه می( ولی فقیه چگونه به اداره3

 

 ای منکر یعنی چه؟ برای هر کدام مثالی بزنید.( امر به معروف و نهی4

 

 ی خدا را بنویسید.زیارت خانه ( پنج مورد از آداب 5

 

 فرمایند؟ ی »شهادت در راه خدا« چه می( پیامبر اکرم )ص( درباره6
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